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Rødovre, den 7. november 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 5. november 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.) deltog i mødet fra kl. 11.10 efter pkt. 2,  

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He),  

Anne Marie Dela (Rø), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Mads Troelsø (Skm). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 8.10.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Profilskoler 

      Politisk ønske om evt. profilskoler – tanker og ideer       

      efterlyses 

 

 

Kredsstyrelsen udtrykker deres bekymring for, 

at oprettelse af profilskoler kan fjerne fokus 

fra den gedigne fag-faglige undervisning.  

For kredsstyrelsen handler det om, at der er et 

solidt grundlag for at skabe den gode skole 

med et stærkt fagligt fundament.  

 

3. Læringsfællesskaber for alle 

      Samarbejde BKF/RLF, ansættelser, TR/AMR, PIT 

 

 

Kredsstyrelsens forhandlingsudvalg holder et 

møde med BKF den 5.11., hvor PIT skal 

drøftes. Kredsstyrelsen drøftede muligt 

indhold til dette møde. 

 

4. Skolernes økonomi 

      Tilbagemelding fra skolerne – status/årsager/indsatser 

 

 

Det er bekymrende, at størsteparten af 

kommunens skoler forventer at have op til et 

millionstort underskud for 2019. Da elevtallet 

har været stigende, er det uforståeligt, at der 

ikke er penge nok til at kunne drive skole. 

 

5. Ny Start 

Hvordan vil vi arbejde med Ny Start? 

 

 

På trods af opfordringen fra DLF/KL så er der 

ikke sendt et fælles svar fra RLF/BKF på deres 

spørgeskema om Ny Start. 

Den 16.12. forventes kommissionen at barsle 

med deres rapport. Dagen efter er der planlagt 

stormøde i Odense for alle tillids-

repræsentanter i DLF. 

 

mailto:017@dlf.org


6. Hovedstyrelsesvalg 

 

 

Kredsstyrelsen anbefaler, at medlemmerne 

placerer alle 18 stemmer på Anders Liltorp. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt af vore 

medlemmer stemmer. 

 

7. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU  

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest 

C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

D. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest 

E. Kursusforum Hovedstaden Vest  

F. Rødovre Kommune 

G. … 

 

 

A. Intet nyt. 

B. 31.10. Kongresforberedelsen, selve 

kongressen og hovedstyrelsesvalget var 

på dagsordenen. 

C. Hovedstaden Vest-temadagen den 29.1, 

Trio og krænkelser var på dagsordenen. 

D. Næste møde 11.11. 

E. På mødet 22.10. blev det besluttet at 

afholde to kurser: Foreløbige datoer er 

27.1 for suppleanter og 25.2. for TR’er. 

F. Intet nyt. 

 

8. Opfølgning på ændret dagsorden 

 

 

Kredsstyrelsen besluttede at fortsætte med den 

ny dagsordensform. 

 

9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

10. Evt. 

 

 

 Peter Heiselberg, der er AMR i HOU, er 

konstitueret afdelingsleder på Tinderhøj 

Skole. TR på PUC Iben Lykke Lindholm 

har fået nyt arbejde. Der skal vælges 

afløsere for begge. 

 Vore medlemmer fremfører kritik af de 

nuværende A. P. Møller-kurser. De 

opleves som uanvendelige i dagligdagen 

og mest som en gentagelse indholdet af 

tidligere A. P. Møller-kurser. 

 Der skal være fokus på løntjek i uge 46 og 

47. 

 Opgørelse af opgaveoversigter mangler for 

et par skoler, derfor opfordring til at lave 

en aftale med FTR. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


